Referat fra social - humanitære gruppe distrikt 6 den 19. april 2017 i Hjallese
Forsamlingshus.
Fraværende: Anne Svensson, Ingrid Østerberg, Gerner Uhrenholt, Elin Meldgård.
1) Velkomst ved distriktsformand Jacob Dauerhøj.
Der blev budt velkommen.
2) Valg af formand for den Social-humanitære gruppe.
Irma Trebbien (Ullerslev/Langeskov) og Karen Larsen (Ørbæk) vil sammen påtage
sig formandsposten.
3) Valg af sekretær.
Lizzie Veltzé (Midtfyn) blev sekretær.
4) Bordet rundt.
Odense v. Rita Nielsen. Der afvikles mange spise- sammen arrangementer. Der
etableres internt kursus for nye frivillige 40 personer. Har fået 10.000 kr. af Ældre
Sagen til dette. Der ytredes ønske om at distriktet bør iværksætte kurser på Fyn til
nye frivillige og indenfor demens. I Ældre Sagens kursuskatalog mangles disse
kurser på Fyn. Odense er udnævnt til største besøgstjeneste.
Kerteminde v. Jacob Dauerhøj. Arrangement vedrørende spise-sammen på 3
plejehjem med beboermad måtte aflyses grundet manglende tilslutning - måske
fordi maden var for dyr. Der mangles besøgsvenner. Tiltag med demenscafé og
samling af ensomme mænd virker godt.
Assens v. Lili Thaysen. Der har været afholdt spise-sammen på et af
plejehjemmene. Der er etableret sorggrupper med individuelt forløb med god
virkning.
Ærø v. Kirsten Skov. Der har været afholdt adskillige spise-sammen
arrangementer. Nogle i samarbejde med dagcentret, hvor brugerne kan invitere én.
Det har også været i samarbejde med kirken og Røde Kors. Det har været muligt,
at sætte prisen til 20 kr., da man kan søge om penge til mad, drikke m.m. hos
Ældre Sagen. Der er 5 hold spisevenner som arrangerer fællesspisning på skift på
privat basis. Der gøres meget for at ”pleje” de frivillige, for at fastholde dem med
udflugter og festarrangementer. Der er etableret:
- ”gå med ven” – her kan den frivillige hjælpe med indkøb m.m.
- ledsageordning ved besøg hos speciallæge
- naturen bruges som træningsrum
- musik og bevægelse for personer med parkinson
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- en kioskvogn på plejehjemmet. Frivillige administrerer salg m.m. Overskud går til
beboerarrangement.
Nordfyn v. Hanne Pedersen. Der har været etableret spise- sammen 3 forskellige
steder. Der er oprettet strikkeklub. Der er filmsamarbejde med Nr. Åby biograf, hvor
der vises film og derpå socialt samvær. Der har været iværksat en kampagne for at
få flere frivillige. Der er blevet tilmeldt 2 personer.
Egebjerg/Svendborg v. Ingeborg Alslev. Har forsøgt at få flere frivillige via
annoncering. Én person blev tilmeldt. Der har været vejledning i ansøgning om
økonomisk tilskud. Der har i februar og marts været spise sammen med sang og
musik. Der er startet med IT på Ollerup Plejehjem.
Svendborg/Gudme v. Svend Kærsaa. Der afvikles spise- sammen med ca. 80
personer. Der etableres en sommertur for besøgsvenner og værter, hvor det er
gratis for besøgsvennerne. Besøgsværterne betaler 300 kr. Der mangles kursus
vedrørende demens på Fyn foranstaltet af Ældre Sagen. Der er via flyers søgt efter
besøgsvenner.
Middelfart v. Jette Kristensen. Der afvikles spise-sammen i Forsamlingshus i
samarbejde med Dansk Røde Kors. Det er gratis for deltagerne. Kursus for nye
frivillige foregår i Vejle, derfor er der ikke behov for dette i Odense.
Ørbæk v. Karen Larsen. Der afvikles spise-sammen i Rosengårdens café. Startet
med demens café og der er etableret demens aflastning. Der mangles
besøgsvenner. Det er svært at få besøgsvenner til demente. Måske der kunne
etableres demens venner.
Nyborg v. Irma Trebbien. Der afholdes på Nyborg Strand et stort spise-sammen
arrangement md underholdning. Der er 531 tilmeldte med ca. 90 frivillige. Nyborg
Kommune har givet 70.000 kr. dertil. Mottoet er: ”Tag én med du kender”. Der er
forskellige sponsorer. Der mangles spisevenner. Fra rehabiliteringscenterets side er
der etableret et arrangement, hvor 5 spisevenner kommer på skift. Det forventes, at
når rehabiliteringsopholdet slutter, fortsætter én af spisevennerne i hjemmet.
Projektet ”Når 2 bliver til én” har ikke vakt interesse. Kommunen har henvendt sig,
og for at vække interesse er der nu tilknyttet en pensioneret præst og pædagog.
Midtfyn v Lizzie Veltzé. Der er spise-samme i forsamlingshus med ca. 80 tilmeldte.
Dette vil også ske op til jul. Der vil blive brugt forskellige forsamlingshuse, så man
kommer rundt i kommunen. Kommunen har indført ”blomstringsmodellen” i plejen af
demente. Der er også givet undervisning til de frivillige. Der udgives et magasin
”Senior Liv” 3 gange i år. Det er Ældrerådet, som står som udgiver. Det er i
samarbejde med ældre Sagens lokalafdelinger (Midtfyn/Fåborg) og kommunen.
Den første udgivelse har temaet ensomhed. Der er bevilget midler til et projekt
vedrørende, forebyggelse af ensomhed, hvilket Ældre Sagen lokalt er involveret i.

2

5) Temaer og interesser.
Der gøres opmærksom på, at hvis en frivillig er skyld i ødelæggelse af materiel i
offentligt lejede lokaler, dækker Ældre Sagens forsikring ikke pågældende. Det
er lokalafdelingen, der må dække omkostningerne.
Der er kommet nyt vedrørende Frivilligportalen; man skal bruge et kodeord for at
komme ind.
Man skal være opmærksom på ophavsretten til billeder og film på nettet.
Frivillige har ret til at sige fra, og må ikke håndtere folks penge.
Der besluttes at forespørge hos Ældre Sagen, om de vil iværksætte kursus for
nye frivillige på Fyn. Hjallese forsamlingshus er ideelt til dette formål. Hvis dette
ikke er muligt, ville det være ideelt, at distriktet iværksætter lokale kurser
indenfor demens og til nye frivillige. Kurset tænkes afholdt i foråret 2018.
Der gives tilbagemelding om der er behov og antal kursister i de forskellige
afdelinger til mødet i november.
6) Næste møde.
Den 29. november 2017
.
7) Eventuelt
Ved Kommunevalget er det vigtigt, at alle de politiske partier bliver hørt, hvis
man vil arrangere vælgermøde.
Referent:
Lizzie Veltzé

3

